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Inleiding
In onderhavige financiële aanvraag wordt

atie en animatie, ontwikkelen bewoners

een aanvullend kinderzomerprogramma van

‘jong en oud’ door het zelf organiseren,

drie weken over vier buurthuizen toegelicht

persoonlijke en maatschappelijke compe-

waar honderden kinderen in Amsterdam

tenties.

Zuidoost aan zullen deelnemen. Een groot
gedeelte van de kinderen dat deelneemt

1400 aanbieders

aan het programma komt uit kwetsbare wij-

De programmamethodiek is onder stads-

ken. Omdat PBAZO vanaf 2017 geen geld

deelregie in de periode 2010-2013 ont-

meer heeft binnen het eigen opbrengsten-

wikkeld en vanaf juli 2013 verzelfstandigd

model, het programma voor de kinderen in

door stichting PBAZO op te richten. De

Zuidoost in 2017 niet toereikend was, stads-

slagvaardigheid en de reikwijdte van de

deel Zuidoost helaas geen extra middelen

werkwijze ‘nieuw welzijnswerk’ kon hiermee

binnen de begroting heeft voor een aanvul-

verder worden bevorderd. PBAZO zorgt er

lend programma en we absoluut vinden dat

samen met de betrokken partijen voor dat

er een aanvullend kinderzomerprogramma

activiteiten en evenementen zodanig pro-

op het basisprogramma moet zijn, doen

fessioneel worden neergezet dat publieke

we deze financiële aanvraag waarbij we

activiteiten ook voor bezoekers interes-

nadrukkelijk hopen op een toekenning van

sant en inspirerend zijn. In de periode van

middelen. Op voorhand zijn we zeer erken-

2010 tot 2018 is PBAZO gegroeid van ‘nul’

telijk. Voorafgaand aan de beschrijving van

naar circa 1400 aanbieders. Per jaar zijn er

het aanvullend kinderzomerprogramma,

over de zes welzijnsgebouwen tussen de

volgt een toelichting over de positie en de

500.000 – 800.000 (niet unieke) bezoekers

werkwijze van Welzijnsstichting Programma-

en wijkcentrum Kwakoe in 2017 meegeteld.

bureau Amsterdam Zuidoost. We hebben
een aparte begroting bijgevoegd.

36 programmatische categorieën
Om te voorkomen dat het welzijnsaanbod

Methodiek Programmabureau

een onsamenhangend geheel wordt, stuurt

Amsterdam Zuidoost

PBAZO op de programmatische samen-

Programmabureau Amsterdam Zuidoost

hang. Er zijn 36 programmatische cate-

(PBAZO) is in juni 2013 opgericht door de

gorieën waar aanbieders binnen kunnen

gemeente Amsterdam, stadsdeel Zuidoost.

acteren en waarbij PBAZO faciliteert en

De stichting heeft als organisatiedoel een

programmeert.

breed en financieel acceptabel welzijnsaanbod te organiseren voor bewoners. PBAZO

Basisvoorziening en sociale horeca

heeft samen met de gemeente een (pro-

Omdat PBAZO een basisvoorziening is die

gramma)methodiek ontwikkeld binnen het

zeven dagen in de week open is en naast

welzijnswerk waarmee bewoners, formele

de actieve aanbieders en bezoekers, ook

en informele partijen zelf activiteiten en

per jaar zo’n 65.000 volwassen en 40.000

evenementen organiseren en PBAZO als

jeugdige huiskamerbezoekers heeft, biedt

organisatie de bewoners en partijen onder-

PBAZO een complete sociale horecalijn

steunt, begeleidt en faciliteert. Naast recre-

aan die bestaat uit een ontbijt-, lunch en
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maaltijdservice in alle panden. Daarnaast

Jongeren werken betaald als event-en

is er een uitgebreid cateringaanbod dat

kerkhost, flexibele additionele kracht, als

benut kan worden bij grote bijeenkomsten

soundengineer of als co- en juniorpro-

en conferenties. De prijzen zijn laag en niet

grammeur. Er zijn inmiddels vier jongeren

kostendekkend voor PBAZO. De sociale

doorgestroomd in vaste dienst bij PBAZO

functie van de horecalijn is echter een

van begin 20 jaar. Binnen PBAZO kunnen

belangrijker uitgangspunt dan de kosten.

zij zich actief verder ontwikkelen.

Neemt niet weg dat er gestreefd wordt naar
een financieel dekkend horeca-aanbod.

Mogelijke effecten
van de basisvoorziening

Van jong tot oud en daarbinnen

Door het landen van de Wet Maatschap-

specifieke doelgroepen

pelijke Ondersteuning (WMO) en andere

PBAZO wordt door kinderen, tieners, jonge-

sociale wetmatigheden binnen het sociale

ren, jong en oud volwassenen bezocht. Ook

domein, ziet PBAZO als basisvoorziening

biedt PBAZO sinds 2014 met financiële on-

binnen de gemeente Amsterdam de ver-

dersteuning door de gemeente Amsterdam

houding tussen jonge en oudere bezoekers

een zeer goed lopend cultureel program-

de afgelopen jaren enigszins gaan kantelen.

matisch en stageopleidingsprogramma

In 2017 was de verhouding dat van de zes

aan voor jongeren met een verstandelijke

bezoekers er slechts één bezoeker jonger

beperking. PBAZO heeft binnen haar pro-

dan circa 20 jaar was. In 2016 waren dit nog

grammateam speciaal voor dit programma

twee jeugdige bezoekers op zes volwassen

een psycholoog aangesteld die tevens leer-

bezoekers. Buiten de buurthuizen en de

werkmeester is. De sociale horeca ‘Eten in

brede school (verlengde schooldag basis-

de Buurt’ is de programmalijn waar de jon-

onderwijs) zijn er weinig betaalbare of gratis

geren met een verstandelijke beperking op

alternatieven voor kinderen en jongeren.

worden ingezet naast horecamedewerkers

Zonder nu binnen de onderhavige finan-

van PBAZO die de jongeren begeleiden

ciële aanvraag tot allerlei verklaringen

met ondersteuning van de leerwerkmees-

te komen, is de focus bij PBAZO in 2018

ter/psycholoog.

gericht op het onderzoeken van de vraag
van jeugdigen voor aanbod binnen de

Maatschappelijk betrokken

buurthuizen en aansluitend het stimuleren

In de horeca werken ook bewoners met

van het aanbod voor de kinderen, tieners

een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals

en jongeren.

langdurig werklozen, vrijwilligers en taak-
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gestraften. PBAZO is er binnen haar beleid

Verder in de tekst gaan we in het kader van

nadrukkelijk op gericht om kansen te bie-

onze financiële aanvraag uitgebreider in op

den aan kwetsbare sociale groepen.

het kinderzomerprogramma dat we graag

PBAZO heeft binnen de horeca en het be-

in de vier buurthuizen van Amsterdam

heer de afgelopen vijf jaar inmiddels zeven

Zuidoost willen programmeren. Overigens

van deze ‘werknemers’ in (vaste) dienst

wordt in NoLIMIT in de zomer wel een

aangenomen. Op programmatisch niveau

jongerenprogramma aangeboden, maar

financiert PBAZO bewoners door ze kort-

dit bekostigt PBAZO zelf uit haar opbreng-

lopende functiegerichte opleidingen en

stenmodel. Het zesde gebouw Wijkcentrum

cursussen aan te bieden naast arbeidsoe-

Kwakoe dat PBAZO op verzoek van de ge-

fenplekken zodat kansen op doorstromen

meente sinds 2017 exploiteert, wordt door

naar reguliere arbeid bevorderd wordt.

senioren, groepsmannen en psychiatrische

Voor jongeren heeft PBAZO het carriè-

doelgroepen bezocht en gebruikt. Een kin-

remodel opgezet en is een loonsom van

derzomerprogramma is in dit gebouw niet

circa € 250.000,-- per jaar gereserveerd.

aan de orde.
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75% subsidie en 25% eigen verdiensten

ren worden door een jongerenprogrammeur

Omdat PBAZO zich met haar werkwijze richt

methodisch begeleid en geadviseerd en

op de kracht en de inzet van partijen, kan

maken hun eigen programmering. Zo ont-

de subsidie door de gemeente relatief laag

staat een breed en door jongeren populair

blijven. PBAZO wordt vanaf de start in 2013

gedragen programma voor een laag budget

voor 75% gesubsidieerd en verdient als

en met een hoge bezoekersgraad. Aan het

organisatie zelf 25% bij binnen het ‘Eigen

jeugdprogramma in NoLIMIT met ruim 3.000

opbrengstenmodel’.

activiteiten wordt jaarlijks door ruim 200.000
(niet unieke) jongeren deelgenomen aan

De basissubsidie van 75% is bestemd voor

binnen- en buitenprogrammering zoals het

de huisvestingslasten en het beheren van

optreden op festivals en poppodia en het

de gebouwen. Uit het ‘Eigen opbrengsten-

massaal deelnemen aan onlineprogramme-

model’ financiert PBAZO (grotendeels) het

ring zoals educatieve masterclasses.

programma- en bedrijfs/directiebureau dat
uit circa 7 fte HBO /WO bestaat. PBAZO

Amsterdam Zuidoost een rijk multicultu-

is een organisatie met een efficiënt perso-

reel gebied met meer dan 150 culturen

neelsgebouw en heeft nauwelijks overhead.

PBAZO is gepositioneerd in een multicul-

De directeur stuurt de zes welzijnsgebou-

tureel gebied waar meer dan 150 culturen

wen, het programmabureau en het bedrijfs-

vreedzaam en coöperatief met elkaar

bureau aan. Door de groei en ontwikkeling

samenleven. PBAZO is een ‘blije’ en ‘rijke’

van PBAZO wordt in 2018 het organogram

organisatie die het heerlijk vindt om in zo’n

herijkt en de personele organisatie in prin-

geweldig breed cultureel gebied te mogen

cipe duurzaam op de toekomst ingericht.

werken en het een erkenning vindt om een

De gemeente als financier voor 75% van de

belangrijke welzijnstaak te mogen uitvoeren

stichting zal nauw in deze ontwikkeling en

samen met bewoners en partners in het

plannen betrokken worden.

veld. De resultaten zijn goed en aanbieders
en gebruikers waarderen PBAZO al jaren

Kleine aanbieders en jongeren-

met een 8,5 als cijfer in de jaarlijks uitge-

programmering NoLIMIT

voerde Tevredenheidsmeting.

Uit het ‘Eigen opbrengstenmodel’ financiert
PBAZO tevens al vanaf 2013 de zogeheten

De nodige serieuze vraagstukken

“Kleine aanbieders’ en de Jongerenprogram-

Ondanks dat Amsterdam Zuidoost een stad

mering in NoLIMIT. In de begroting is respec-

van de toekomst is met een rijke culturele

tievelijk € 100.000,-- en € 75.000,-- opgeno-

bevolkingsdynamiek, zijn er ook de nodige

men voor deze twee programmaonderdelen.

serieuze vraagstukken. In het kader van

Uit het kleine aanbiedersbudget ondersteunt

deze financiële aanvraag voor een aanvul-

PBAZO initiatieven van bewoners en semi-

lend kinderzomerprogramma richten we

professionals zodat idealen ‘waar gemaakt

ons hierbij specifiek richten op kinderen

kunnen worden en er een bijdrage aan de

en tieners en niet op de vraagstukken van

culturele programmering voor bewoners

bepaalde volwassen populaties. Want deze

wordt geleverd’. Het mes snijdt zo aan twee

zijn er ook. Kinderen scoren Zuidoostbreed

kanten. Ook het kinderzomerprogramma is

nog steeds gemiddeld veel lager op de

vanaf 2014 gefinancierd uit het kleine aanbie-

citotest dan elders in Amsterdam en in het

dersbudget voor circa € 60.000,-- exclusief

land. Stadsdeel Zuidoost investeert binnen

personele inzet en ruimtegebruik.

de gebiedsgerichte aanpak onder meer dan
ook intensief in huiswerkbegeleiding van

De jongerenprogrammering in NoLIMIT is

kinderen binnen het basisonderwijs. In vijf

op dezelfde leest geschoeid als de program-

van de zes buurtgebouwen (op wijkcentrum

mamethodiek voor de buurthuizen. Jonge-

Kwakoe na) wordt er bij PBAZO huiswerkbe-
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geleiding gegeven. Per jaar zijn er alleen al

Muzieklessen, (leer)orkest, interactief

bij PBAZO bijna 1.600 huiswerkactiviteiten

educatief kindertheater, dans en bewe-

waar ruim 23.000 keer door kinderen trouw

gingslessen, creatief zijn, binnen en bui-

aan wordt deelgenomen na schooltijd,

ten spelen en knutselen, gezond lunchen,

jarenlang. Ouders die trouw iedere dag hun

‘snoepen’, leren koken, StartSummerpar-

kinderen brengen en op ze wachten tijdens

ty en Back tot School Party

de les. Alle inzet is gericht op het verbete-

Muzieklessen, optreden in een (leer)orkest,

ren van schoolprestaties en hiermee van de

zingen, interactief hoogwaardig educatief

toekomstige maatschappelijke carrière.

kindertheater, dans- en bewegingslessen,
creatief zijn, samen binnen en buiten spelen

Veel gezinnen waar de kinderen in opgroei-

en knutselen, zingen, muziek maken, ge-

en zijn sociaal kwetsbaar. Er zijn behoorlijk

zond lunchen en ‘snoepen’ en zelf gezond

wat eenoudergezinnen (moeders) en jonge

leren koken dat zijn de thema’s van het kin-

moeders in Zuidoost. Ook zijn er de nodige

derzomerprogramma dat PBAZO drie we-

gezondheidsvraagstukken in Amsterdam

ken lang aanvullend wil organiseren naast

Zuidoost, mede veroorzaakt door specifieke

een basiskinderzomerprogramma van drie

eetpatronen die gewichtsproblemen en

weken in de vier buurthuizen. Om natuurlijk

ziekten zoals diabetes en hart- en vaatziek-

met een groot feest te beginnen zoals de

ten veroorzaken.

‘Startsummerparty’ en te eindigen met een
‘Back to school’ party. Na zes weken verant-

Veel kinderen gaan niet op vakantie

woord plezier, kunnen de kinderen uitgerust

In Zuidoost gaan in de zomer de meeste

en tevreden weer aan het nieuwe schooljaar

kinderen niet op vakantie. Hetgeen impli-

beginnen.

ceert dat de kinderen zeker zes weken of
langer thuis zijn en hierdoor op straat rond-

Werken met professionele partijen

hangen omdat de moeders moeten werken

PBAZO kiest bij de organisatie van het aan-

om ‘de kost’ te verdienen. De oudere zusjes

vullend kinderzomerprogramma in de vier

en broertjes zorgen dan ook nog eens vaak

buurthuizen voor de inzet van professionele

voor kleinere zusjes of broertjes. De ouders

vakkundige partijen met veel ervaring in het

hebben veelal een smalle beurs waardoor

werken met kinderen uit de ‘buurt’ en met

het betalen van dure zomerprogramma’s

een hoge kwaliteit in organisatiekracht op

niet haalbaar is. Kinderactiviteiten bijvoor-

het gebied van educatie en recreatie.

beeld binnen de buurthuizen worden dan

PBAZO kent alle gevraagde partijen, ze

ook gratis aangeboden

worden vaker door PBAZO ingehuurd binnen onder andere het eigen opbrengsten-

Goed en educatief zomerprogramma

budget ‘Kleine aanbieders’. De ervaringen

uiterst belangrijk

zijn alleen maar positief. De aantrekkings-

Er is PBAZO dan ook zeer veel aan gelegen

kracht op de kinderen is groot. Het is nodig

als actieve en nauw bij het gebied Zuidoost

om de programma’s te laten organiseren

betrokken welzijnsorganisatie om er voor

door educatieve en culturele vakmensen

te zorgen dat de kinderen uit Zuidoost een

zodat de kinderen de nodige vaardigheden

goed en leuk cultureel en educatief zomer-

leren en verantwoord kunnen spelen.

programma krijgen aangeboden geduren-
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de zes weken. Een programma dat tendeert

Kostprijs totale programma en per kind

tot andere ontwikkelingsperspectieven

De kostprijs voor het aanvullend kinder-

door verantwoorde nieuwe leerzame, en

zomerprogramma in vier buurthuizen, drie

vooral leuke recreatieve ervaringen en niet

weken lang, naast het basiskinderzomerpro-

in de laatste plaats op het voorkomen van

gramma van drie weken, betreft € 20.000,--

het vervallen in ‘streetwisegedrag’.

per buurthuis. Totaal € 80.000,-- voor vier

PBAZO KINDERZOMERPROGRAMMA 2018

buurthuizen. Per buurthuis nemen drie weken

gebiedsgerichte aanpak helaas alleen de

en vijf dagen per week, ruim 50 kinderen per

kosten voor het basiskinderprogramma

dag deel aan het programma. In totaal zijn er

opgenomen en heeft geen extra middelen

over deze periode 3.000 (niet unieke) deelne-

voor een aanvullend kinderprogramma in

mers gepland voor deelname aan het kinder-

de zomer. Het advies was om breder naar

zomerprogramma. De cijfers zijn herleid uit

middelen te zoeken. Hetgeen we hierbij

de deelname door kinderen aan het aanvul-

dan ook doen. Het uitgangspunt is dat we

lend kinderzomerprogramma uit eerdere

in 2018 een goed kinderzomerprogramma

jaargangen. Omgerekend is de kostprijs nog

kunnen aanbieden op basis van een inci-

geen € 27,-- per kind per dag. De bedoeling

dentele financiële toekenning.

is dat de kinderen terugkerend deelnemen
aan het programma. Per buurthuis zal het om

Overtuigen en financiële wens

circa 75 – 100 unieke kinderen gaan. Dat is

We hopen dat we met de onderhavige

een kostprijs die tussen de € 200,-- en 250,--

toelichting, u hebben kunnen overtuigen

per kind ligt waar drie weken lang, vijf dagen

dat het belangrijk is om het project (aan-

per week een hoogwaardig kinderprogram-

vullende) ‘Kinderzomerprogrammering

ma voor wordt aangeboden.

Amsterdam Zuidoost’, te financieren en dat
onze aanvraag een financiering oplevert

Separate begroting

waarmee we in de zomer van 2018 honder-

Er is separate begroting toegevoegd die

den kinderen blij kunnen maken.

differentieert op de specifieke programmaonderdelen.

ANBI en fiscale vrijstelling
Voordat we het vergeten te vermelden.

Kinderzomerprogramma vanaf 2014

PBAZO is vanaf 2017 een Algemeen Nut

tot 2017 zelf gefinancierd uit eigen

Beogende Instelling (ANBI) en we hebben

opbrengsten

vanaf 2013 fiscale vrijstelling.

PBAZO heeft de kosten vanaf 2014 zelf gefinancierd uit haar eigen opbrengstenmodel,

Methodisch werken zie www.pbazo.nl

maar had helaas vanaf 2017 het budget niet

Op de zakelijke website van PBAZO zijn

meer beschikbaar omdat zowel de alge-

onze publicaties opgenomen. Zoals de

mene als de specifieke kosten binnen de

jaarlijkse Bezettingsgraad, Tevredenheids-

stichting zijn toegenomen door de groei

monitoren, Productenboeken jongerenpro-

van de klantgroepen en aanpalende kosten.

grammering en Productenboek Plus het

Het geld was voor andere noodzakelijke

Culturele programma voor onze jongeren

posten vereist. In 2017 was er binnen de

met een verstandelijke beperking. Ook

buurthuizen een zeer beperkt basis kin-

Jaarrekeningen (publicatieversies), meerja-

derzomerprogramma. Kinderen en ouders

rig horecabeleid en specifieke advies- en

waren zeer teleurgesteld omdat er weinig

onderzoeksrapporten inzake trendgroepen

alternatieven waren.

en specifieke gemeentelijke opdrachten zijn
gepubliceerd. Voor meer informatie over

In 2018 zijn externe financiële middelen

bepaalde onderwerpen kan contact met

vereist voor het kinderzomerprogramma

ons opgenomen worden.

PBAZO voelt zich wederom in 2018 verantwoordelijk voor een adequaat en kwalitatief

Ten slotte

hoogwaardig kinderprogramma in de zo-

In de navolgende pagina’s wordt het aan-

merperiode binnen Zuidoost. Een stadsdeel

vullende kinderzomerprogramma inhoude-

waar veel kinderen juist tijdens de lange

lijk kort toegelicht en met foto’s omlijst uit

vakantieperiode plezier en spelend leren

onze eerdere kinderzomerprogramma’s.

behoeven. Het stadsdeel heeft binnen de

Separaat is de begroting bijgevoegd.
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Uitvoering
Kinderzomerprogramma 2018
I Startsummerparty (openingsfeest)

Kinderen krijgen vier dagen lang groepsles

Het is belangrijk om voor de kinderen een

op het instrument naar jouw keuze, ban-

duidelijk startmoment van het zesweken-

dlessen waarin de kinderen gecoached

durend kinderzomerprogramma aan te

worden door de ‘allerbeste en leukste’

brengen door te beginnen met een groot

docenten. Tijdens de pauzes zijn er ont-

openingsfeest waarbij een bekende artiest

spannende en sportieve activiteiten. Op

wordt uitgenodigd en de spelregels voor

de vijfde en laatste dag treden de kinderen

het zes weken durend programma worden

op in een band tijdens de eindshow voor

toegelicht en afspraken met de kinderen

familie, vrienden en buurtbewoners.

worden gemaakt. Samen met professionele
partners, vrijwilligers en artiesten worden

Leeftijd 7 t/m 15 jaar

deze programma’s per buurthuis georganiseerd. Zuidoost is sterk per buurthuis

III Binnen- en buitenspeelplaats door

georganiseerd en om die reden zijn er vier

‘Soul’ en ‘Lifestyle Bartendez’ (week 1)

openingsfeesten.

Niet alle kinderen houden er van om muziek
te maken, of hebben de concentratie (nog)

Leeftijd 4 - 15 jaar (en ouders van de aller-

niet. Voor deze kinderen is er gedurende de

kleinsten zijn natuurlijk ook welkom)

muziekweek Your Musiqskool, een binnenen een buitenspeelplaats die wordt geor-

II Your Musiqskool (leren musiceren en

ganiseerd door twee lokale professionals

optreden in een echt (leer)orkest (week 1)

die de kinderen en tieners uit Zuidoost heel

PBAZO financiert uit eigen opbrengsten

goed kennen. Er wordt geknutseld, gedanst,

binnen het ‘Kleine Aanbiedersmodel’ vanaf

gezond gekookt en gegeten, gesport, ge-

2016 het particuliere initiatief ‘Your Musi-

skelterd, bij mooi weer zijn er waterbassins,

qskool’ in meerdere buurthuizen. Kinderen

et cetera. Niemand hoeft zich te vervelen.

krijgen professioneel muziekles op piano,
viool, gitaar en drum en eventuele andere

Leeftijd 4 – 15 jaar

instrumenten. De stadspas draagt tevens
bij aan de kostprijs zodat ouders voor een

IV ‘Ik Stap Vooruit Summerskool’ (week 2)

klein bedrag (€ 10,--) hun kind aan muziek-

Vanaf 2014 financiert PBAZO met gemeen-

les in de buurthuizen kunnen laten deelne-

telijke middelen een ongelooflijk knap pro-

men.

gramma dat is ontwikkeld door een pedagogisch geschoolde medewerker uit eigen

‘Tijdens het zomervakantieprogramma

kweekbodem (NoLIMIT) voor kinderen en

‘zoekt’ Your Musiqskool bandleden, zangers

jongeren met een verstandelijke beperking.

en zangeressen! Heb jij altijd al in een band

Inmiddels is een heel team ontstaan van tien

willen spelen of zingen? Is muziek jouw gro-

professionals die het programma al jaren

te passie? Droom jij ervan om in de spot-

aanbieden en uitvoeren in NoLIMIT met de

lights te staan? Dit is je kans! In vijf dagen

specifieke doelgroep. Ook in 2018 heeft de

tijd leer jij je favoriete liedjes te zingen of te

gemeente het programma weer ingekocht.

spelen op piano/gitaar/drums/bas!’

PBAZO werd verrast door de centrale stad
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(RVE Jeugd) dat vanwege het succesvolle

kracht wordt vergroot, aanspraak maken

karakter van het programma, het mogelijk

op eigen gevoel en intuïtie, samenspel,

vanaf 2019 binnen de basisvoorziening aan

interactie, jezelf leren uitdrukken, improvisa-

PBAZO gefinancierd gaat worden. Hier zijn

tievermogen vergroten. Ontdekken wat wel

we ongelooflijk blij mee omdat het voor

of niet bij je past en het presenteren van

onze jongeren, een groep die steeds groter

hetgeen je hebt gedaan.

wordt, niet meer weg te denken is.
Theaterworkshops
Dit gedifferentieerde en educatief culture-

Tijdens deze workshops worden er op-

le programma waarmee vijf dagen lang in

drachten aan de deelnemers gegeven

ieder buurthuis een volledig programma

waarbij emoties, articulatie, beweging,

voor ieder kind wat wils wordt aangeboden,

inbeelding, samenspel, improvisatie en

is niet alleen heel leuk en leerzaam voor

plezier aan de orde komen.

jongeren met een verstandelijke beperking,
maar ook voor kinderen zonder beperking.

Muziek & Ritme

Er is echter alleen financiering voor het

Er worden tijdens deze workshops muzikale

programma voor de specifieke doelgroep

opdrachten aan de deelnemers gegeven

gedurende bepaalde tijdsepisodes. PBAZO

waarbij aan samenzang, ritmes, inbeelding,

wil het programma tevens programmeren

samenspel, improvisatie en plezier wordt

tijdens de zomerperiode. Naast de kinderen

gewerkt.

zonder verstandelijke beperking, zal PBAZO
de jongeren met de verstandelijke beper-

Algemeen

king die gewend zijn deel te nemen aan het

Alle workshopbegeleiders werken met

programma, vragen om te komen ‘helpen’

hetzelfde thema. De kinderen doen per

of gewoon mee te doen. Zij hebben al

buurthuis vijf dagen lang mee aan de twee

‘zoveel’ ervaring dat ze kunnen helpen.

workshops. De workshops duren 1,5 uur en

En daarnaast blijft PBAZO er van alles aan

de presentatie per workshop is 30 minuten.

doen om de integratie tussen kinderen en

Er zijn acht docenten, twee per buurthuis.

jongeren met en zonder handicap te bevorderen. Een mooie kans deze zomer.

Leeftijd 4 – 15 jaar

Programmaonderdelen zijn: Fashion, kook-

VI Back to school party (eindfeest)

club, proefjeslab (o.a. zelf tandpasta maken),

Het is belangrijk om voor de kinderen een

fotograferen, vloggen 2, Dans (breakdance/

duidelijk afrondingsmoment van het zes-

hiphop), beeldende kunst (boetseren/moza-

wekendurend kinderzomerprogramma aan

ïek), Ontwerp Studio, Pimp je Kleding (van

te brengen. En af te ronden met een groot

oude kleding, nieuwe kleding maken).

‘back to school’ feest. Bij dit feest wordt een
bekende artiest uitgenodigd en alle docen-

Leeftijd 4-12 jaar (en als je het leuk vindt

ten, deelnemers en vrijwilligers die hebben

en ouder bent)

meegeholpen aan het zomerprogramma.
Samen met professionele partners, vrijwilli-

V JGC Entertainment Interactief

gers en artiesten worden deze programma’s

theater, Muziek & Ritme (week 3)

per buurthuis georganiseerd. Zuidoost is

JGZ Entertainment (Jeritza Toney en team)

sterk per buurthuis georganiseerd en om

is een begrip in Zuidoost. Ieder feestje

die reden zijn er naast vier openingsfeesten

wordt een succes! Het doel van de theater

ook vier eindfeesten.

en muziekworkshops is dat de kinderen
krachtiger (empoweren) worden gemaakt.

Leeftijd 4 – 15 jaar (en ouders van de aller-

Het zelfvertrouwen en de eigen beeldende

kleinsten zijn natuurlijk ook welkom)

PBAZO KINDERZOMERPROGRAMMA 2018
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Overhead: onvoorziene kosten,

materiaal, lunches en gezond ‘snoepen
Voor ieder buurthuis wordt een post overhead opgenomen voor onvoorziene kosten,
materiaal, lunches en gezond snoepen. Ook
sluiten we niet uit dat er veel meer kinderen
komen aanlopen die we vanzelfsprekend
niet weg zullen sturen. Dan is er mogelijk
extra personeel nodig die we uit deze post
zullen financieren.
Publicatie en promotie
Zodra de financiële kaders bekend zijn en
uitvoering van het kinderzomerprogramma
is vastgesteld wordt het programma gepubliceerd en gepromoot. Bij de bekendmaking van het programma zal ook aandacht
zijn voor kinderen met fysieke handicaps in
Zuidoost. Aan sommige onderdelen van het
programma kan worden deelgenomen door
kinderen met een verstandelijke beperking
of een gedragsprobleem. PBAZO heeft inmiddels in alle panden een brede ervaring
in het werken met kinderen/jongeren met
verstandelijke beperkingen die regelmatig
gepaard gaan met gedragsproblemen.
Kinderen/jongeren die uit ‘Ik stap Vooruit’
Plusvoorziening PBAZO/NoLIMIT en ‘Eten
in de buurt’ Plusvoorziening PBAZO, willen
deelnemen, die mogen dat en zo nodig
onder begeleiding.

PBAZO KINDERZOMERPROGRAMMA 2018
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